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GERENCIA REGIONAL DE BRASILIA           
 
 
PORTARIA Nº Portaria 015/2023, de 06 de março de 2023

  

A Diretora da Diretoria Regional de Brasília no
uso de suas atribuições legais que lhe conferem

a Portaria n°221, de 13 de novembro de 2017,
publicada no Diário Oficial de 30 de novembro

de 2017, e considerando a necessidade de
conferir organicidade aos processos de trabalhos

internos da Fiocruz em Brasília e, conforme as
orientações constantes na instrução norma�va

SEGES/ME nº 51, de 13 de maio de 2021,

 

RESOLVE

1.0 - PROPÓSITO 
1.1 - Designar servidores para compor a equipe de fiscalização do Contrato n° 79/2022, firmado coma empresa DF
Turismos e Eventos LTDA, inscrita sob o CNPJ: 07.832.586/0001-08, com vigência até 17/08/2023.
 
2.0 - OBJETIVO 
2.1 - A equipe será composta pelos seguintes membros: 
Função Nome  SIAPE           CPF E-mail 

Fiscal Setorial Bruno Leonardo Alves de
Andrade 1638378 030.345.794-

54 bruno.alves@fiocruz.br

Fiscal Setorial
Subs�tuto Jandersen dos Santos Gimenez 225736-

x
847.721.661-
49 jandersen.gimenez@fiocruz.br

 
2.2 - A equipe fiscalizará o contrato que trata dos serviços de agenciamento de viagens de voos regulares
internacionais e voos domés�cos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, para atendimento
às demandas ins�tucionais dos servidores, colaboradores e eventuais estrangeiros a serviço da Fundação Oswaldo
Cruz.
 
3.0 - VIGÊNCIA
3.1 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA FABIANA DAMASIO PASSOS, Diretora, em
06/03/2023, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2535961 e
o código CRC 91601CAB.
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Referência: Processo nº 25027.000068/2020-73 SEI nº 2535961


